Tarefas 13, 14 e 16 – Professor Carlos Eduardo
TAREFA: 13
01. As cidades são uma manifestação somente do Sistema Capitalista? Fundamente sua resposta.
02. Destaque o papel das cidades ao longo de sua história. Em seguida, indique o nome das cidades mais
antigas e das cidades mais modernas do mundo.
03. Por que o Sistema Capitalista provocou uma grande explosão das cidades na Europa e posteriormente no
mundo?
04. As cidades no período da I Revolução Industrial eram sinônimo de qualidade de vida?
05. As cidades são consideradas o lócus do desenvolvimento da humanidade. Justifique essa afirmação.
TAREFA: 14
06. Estabeleça as relações existentes entre urbanização e industrialização.
07. Um país que possui uma taxa de urbanização baixa tende a ser uma nação desenvolvida ou
subdesenvolvida?
08. As taxas de urbanização têm sido realizadas em maiores índices nos países desenvolvidos ou
subdesenvolvidos?
09. Trace o perfil do desenvolvimento urbano nos países desenvolvidos.
10. Trace o perfil do desenvolvimento urbano nos países desenvolvidos.
TAREFA: 16
11. “Numa depressão bastante profunda, circundada por altas margens cobertas de construções e de aterros,
se juntam, em dois grupos, cerca de 200 casas, em sua maioria com a parede posterior comum duas a
duas, onde moram, no total, cerca de 4.000 pessoas, quase todas irlandesas. As casas são velhas, sujas e
do tipo menor, as ruas são desiguais, cheias de buracos e em parte não calçadas e destituídas de
canalização. Lixo, refugos e lodo nauseante são esparsos por toda parte em enormes quantidades, no meio
de poças permanentes; a atmosfera está empestada por suas exalações e furvada e pluída por uma dúzia
de chaminés…”
(ENGELS, F. A situação da classe trabalhadora na Inglaterra. Apud Sposito, p. 57.)

Essa é uma descrição de um bairro periférico de Manchester, na Inglaterra, no século XIX. Os problemas
urbanos que o texto retrata são, exatamente, os mesmos de muitas de nossas cidades atuais.
Cite e explique dois problemas que, na atualidade, afligem as populações que habitam as cidades:
12. Observe a foto a seguir:

São Paulo, década de 1990: Avenida Paulista.
(ROSS, Jurandyr Sanches. (Org.). Geografia do Brasil. 2. ed. São Paulo: Edusp, 1998. p. 448. Adaptado).

Geografia – Avaliação Produtiva

As paisagens urbanas, nas sociedades capitalistas, são dinamizadas pela apropriação e pelo uso intensivos
do solo urbano, que definem a função e a forma das cidades. Tendo a foto como referência,
a) identifique e descreva dois aspectos dessa paisagem, quanto à forma, que demonstram a apropriação
e o uso do solo urbano;
b) apresente duas funções das cidades contemporâneas que dinamizam as paisagens urbanas.
13. Leia os fragmentos de textos a seguir.
“É importante enxergar a cidade sempre como uma totalidade, independentemente de seu tamanho ou
localização. É preciso entendê-la como o lugar da produção e reprodução da vida social e como o lugar da
própria vida, compreendendo o homem em todas as dimensões da sua existência, para além do trabalho e
do consumo. Ela permite, mais do que qualquer outro lugar, a coexistência dos diferentes, abrigando uma
multiplicidade de redes, fluxos, conexões, projetos, representações e interpretações. É importante,
outrossim, entendê-la como uma totalidade dentro de outras duas totalidades – o mundo e a formação
sócio-espacial (nacional) -, que, por sua vez, se expressam e se concretizam nela”.
(Fonte: Mônica Arroyo. Le Monde Diplomatique Brasil. São Paulo: Instituto Polis, ago.2008.)

“Ninguém vive bem em São Paulo. Nem os pobres nem os ricos. [...] Esta cidade precisa ser pensada em
escalas de tempo de 20 anos ou mais”. Luiza Erundina
(Fonte: Maíra Kubik Mano e José Tadeu Arantes. Le Monde Diplomatique Brasil. São Paulo: Instituto Polis, out.02008.)

Por que a afirmativa de Luiza Erundina (deputada federal pelo PSB) correlaciona-se com o texto de Mônica
Arroyo (doutora em Geografia)?
14. Que o candidato seja capaz de correlacionar os dois textos apresentados, destacando, dentre outros
aspectos, aqueles relacionados à qualidade de vida como algo inerente à totalidade dos habitantes das
cidades, a importância do planejamento urbano como algo dinâmico, relacionando alguns dos vários
problemas e questões que envolvem os aspectos da vida urbana.

(ANGELI. Folha de S. Paulo. São Paulo, 6 fev. 2004, p. 2.)

Entre outras ideias subentendidas, a charge acima chama atenção para o problema do desemprego na
atualidade. Cite duas causas do desemprego.
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